
Správa o činnosti MEMC Ichthys v roku 2011 

Medzinárodné aktivity 

Missiocenter Berlin 

(S1) Dobrovoľníčka Zuzana Kovalčíková dokončila štúdium v ročníku 2010-2011 na tejto misijnej 
škole. Naši partneri z Nemecka potom následne boli u nás na návšteve. V tejto škole sa Zuzka 
orientovala na ďalšiu misiu už nie u nás v Centre ale v Afrike. 

Misijná činnosť v Afrike 

(S) Pokračovali sme v zbieraní finančných prostriedkov na preklad Biblie do jazyka nawuri 
v Ghane. Vyzbierané prostriedky sme poslali na účet. 
Od septembra 2010 do septembra 2011 bola Zuzana Kovalčíková účastníčkou projektu pre 
poľnohospodárstvo v Afrike FCE (Foundation for Cross-Cultural Education). O činnosti sme 
pravidelne informovali na našich stránkach. www.memc.sk  

Web v nemčine a angličtine 

(N2) Rozšírili sme informácie o ponuke okolia v nemeckom jazyku. 

Celoslovenské aktivity 

Školiaci program DVK (Dokonalí v Kristu) 
(S)V školskom roku 2010-2011 sme sa stali základňou pre školiaci program SEM-u pre 
pracovníkov s mládežou a dorastom. V Centre sa pravidelne raz a mesiac stretávame a k tomu 
zabezpečujeme lektorovania predmetu Štúdium Biblie a čítanie kníh. Tiež máme na starosti 
osobné vedenie niektorých študentov. 

Brigádnické pobyty 
(N) V roku 2011 sa nám podarilo zorganizovať jednu brigádu v spolupráci s mládežníkmi 
prevažne z Rankoviec a tiež s Košíc. Upravili oddychovú plochu pred hlavným vchodom a tiež 
pripravili palivové drevo na zimné obdobie. 
Počas roka dobrovoľnícky pomohli aj chlapci zo SED-u keď porúbali a upratali palivové drevo, 
odpratali pokosenú trávu, urobili drobné terénne úpravy hlavne okolo ihriska a ovakovali zadnú 
garáž. 

Webové informácie 
(N) Pokračovali sme v publikovaní správ z rôznych oblastí na našom  webe www.memc.sk. 
Celkovo sme uverejnili 51 správ, vytvorili 3 stránky a aktualizovali 12 stránok. Na webe sme 
publikovali 18 fotogalérií. 
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Účasť na aktivitách ECAV a SEM 

SEMFEST 7.-10.7.2011 Záriečie 
(S) Na letnom stretnutí mladých SEMFEST sme mali na starosť semináre počas oboch dní. 

Misijné dni VD 15.-17.7.2011 AOS Litovský Mikuláš 
(S) Počas Dištriktuálnych dní východného dištriktu ECAV sme zabezpečovali modlitebné 
stretnutia 

Medzinárodný futbalový turnaj 10.9.2011 Veľký Slavkov 
(S) Na turnaji sa zúčastnili mladí evanjelici z Česka (Sliezska cirkev evanjelická a. v. v ČR), Poľska 
(ECAV v Poľsku) a Maďarska (ECAV v Maďarsku). ECAV na Slovensku zastupovalo mužstvo z 
Cirkevného zboru ECAV v Rožňave. Na tomto turnaji sme poslúžili večerným zamyslením 
a predstavením centra. (19)3 

Konferencia SEM-u 17.-20.11.2011 Martin 

(S) Na konferencii sme slúžili seminárom na tému Istota v neistote. 

Regionálne aktivity 

Športové a hudobné aktivity 

ICE SHOW Nový Smokovec - Hrebienok 29.1.2011 
(N) Ešte pred samotným športovým zimným popoludním na Hrebienku sme sa stretli 

v zborovom dome v Novom Smokovci (Eben Ezer), kde sme mali program súvisiaci 
s heslom roka Rim 12,21 Biblický výklad nás viedol do konkrétnych momentov života, čo 
znamená dobrým premáhať zlé. Vykonali sme aj zbierku pre misijné dielo prekladu Biblie 
do jazyka Nawuri. Na Hrebienku sme strávili v nádhernom počasí požehnaný čas pri 
spúšťaní sa zo strmého kopca. Mládežníci sa pretekali, kto lepšie a zaujímavejšie zíde 
daný kopec, ktorý bol pre mnohých výzvou. Nakoniec sme mali odmeny a ďakovali sme 
Pánu Bohu, že okrem pár zlomených sánok sa nikomu nič nestalo. (os. 28) 

Talentfest Spišská Nová Ves 9.4.2011 

(N) Moderátori nás sprevádzali pestrým hudobno-umeleckým programom. Vystúpili 
mladí z rôznych častí nášho regiónu: Štrba, Batizovce aj z iných častí Slovenska – 
Rankovce, Prešov. Každá skupina mal svoj fanklub, čo prispelo k dobrej atmosfére. Každý 
mal možnosť hlasovať formou euromincí. Počas programu sme mali zamyslenie na 
tému: Milosťou ste spasení skrze vieru. Na záver koncertovala skupina Out of Control. 
Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení vecnými cenami. (os. 57) 

GSS Action Veľký Slavkov 10-11.6.2011 
(N) Celé to odštartovalo už v piatok, kedy sa od 18:00 mohli družstvá a fankluby registrovať, 
ubytovávať a vychutnávať si atmosféru centra, ktoré sa organizátori podľa možností snažili 
vyzdobiť v duchu hlavnej témy, ktorou bolo: "My sme tu doma". Čiže nechýbali zástavy, 
športové oblečenie všetkého druhu O 20:00 začal oficiálny večerný program, ktorý bol ladený 
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na slová listu Filipským 4, 4-9, známych to veršov o radosti. Po téme bol ešte priestor na ďalšie 
skupinové aktivity medzi jednotlivými mládežami. 
V sobotu ráno, pribudli ďalší záujemcovia o športové vyžitie a okolo 9:30 sa mohli začať turnaje 
vo volejbale a futbale. Obidva športy sa hrali na čerstvom vzduchu v areáli MEMC Ichthys. Tento 
rok premiérovo aj volejbal vonku. Futbal sa hral na umelom ihrisku, čiže podmienky boli fakt 
skoro profesionálne, čo sa prenieslo aj na hráčov a snažili sa vydať zo seba maximum. Počas 
obedňajšej prestávky nám krátkym zamyslením Martin Havran z Košíc priblížil ako on vníma 
domov a kde je to pre neho byť doma, a taktiež pridal zopár postrehov z jeho dobrovoľníckeho 
pôsobenia na tohtoročných MS v hokeji v Košiciach. V obidvoch športoch sa zúčastnilo zhodne 
po štyri družstvá. Futbalový turnaj vyhralo družstvo Švisťov z Batizoviec a Gerlachova a vo 
volejbalovom turnaji dominovali Kežmarčania. (os. 45) 

Turistický výlet 
(N) 29.8.2011 sme sa zúčastnili turistického výletu do Slovenského raja. Prešli sme z Vydrníka na 

Podlesok a potom roklinou Suchej Belej na Kláštorisko a naspäť k vlaku do Letanoviec. Pri 
každom našom zastavení sme čítali na pokračovanie evanjelium podľa Lukáša 4. kapitolu 
a sprítomňovali sme si Biblické deje na naše putovanie nielen Slovenským rajom ale aj 
životom. (7) 

Práca s konfirmandmi – konfidni a konfitábor 

Konfideň Smižany 25.6.2011 

(N) Konfideň sa venoval AV 1530. Po privítaní a krátkej histórii zboru sme mali úvod to témy 
Augsburského vyznania, keď sme zhliadli ukážku z filmu Luther o tom, ako bol náš 
reformátor na sneme vo Wormsi. Po dobrom obede nasledovalo putovanie po AV 1530. 
Mali sme 6 stanovísk na rôzne články AV. Konfirmandi zaujímavým spôsobom objavovali 
myšlienky nášho vierovyznania. Po súťažiach sme sa unavení vrátili do kostola, kde sme 
kratučko ešte okomentovali jednotlivé články Augsburského vyznania, na ktoré sme 
súťažili. Vyhodnotili sme súťaž. (os. 18) 

Konfivíkend Veľký Slavkov 13.5.-15.5.2011 

(N) V piatok hneď po príchode mali konfirmandi za úlohu vzájomné spoznávanie sa na 
hrách. Potom bol prvý výklad o evanjeliu Pána Ježiša, počas ktorého sa mohli mladí 
vyjadriť ako je to s nimi a vierou v Boha. Nasledovalo sledovanie kina. V sobotu bola 
doobeda téma o putovaní spolu s Kristom. Všetky témy sa niesli v pohľade na 
Emauzských učeníkov. Mladí boli nadšení spoločnými hrami a tak tvorivé dielne boli 
menej navštívené. Poobede bol krátky výlet na Hrebienok. Následne odznela po večeri 
téma o blízkosti Kristovej. Večer bol podobný program ako v piatok večer. V nedeľu po 
raňajkách mládežníci upratovali izby a zúčastnili sa Bohoslužieb kde bol dokončený 
pohľad na Emauzských učeníkov a ich obdarovania. (os. 37) 

Konfitábor JD – Janoškov dom 24.-30.7.2011 

(N) Celý tábor sa niesol v hesle Z OTROCTVA DO SLOBODY. Témou tábora bolo utláčanie 
Izraelcov, vyvedenie z Egypta a putovanie púšťou do zasľúbenej zeme. Témy boli 
sprevádzané spevom piesní na Božiu oslavu a mali sme spoločne aj skupinky, na ktorých 
sme sa mohli rozprávať a rozmýšľať nad témou, ktorú sme preberali v ten deň. Určité 



pasáže z príbehu Mojžiša sme sa pokúšali preniesť priamo do života dorasťákov. Ako 
napríklad: 1. Otroctvo - dorasťáci museli absolvovať "zdravotnú prehliadku" a odovzdať 
všetky svoje osobné veci, vykonávali nútené práce a za nesplnenie museli vykonávať 
tresty; 2. Vyvedenie z Egypta - podobne ako utekali Izraelci sme sa vybrali aj my - síce to 
bola len nočná hra, ale putovali sme cestou cez les a piekli si pri ohni posúchy; 3. Zlaté 
teľa - tak ako si Izraelci spravili na púšti zlaté teľa namiesto Boha, sme si aj my spoločne 
vyrábali z hliny veci alebo činnosti, ktorým venujeme veľa času a čo robíme radi 
(napríklad hobby, koníčky ...). Okrem toho sme mali rôzne hry a športové aktivity. Hrali 
sme volejbal, "freez bee", striekačkový painball, hľadali sladký poklad a súťažili v lezení 
po lanách. Aj v nepriaznivom počasí sme sa snažili využiť čas kreatívne. Vyrábali sme si 
hlinené dosky zákona, tričká a ozdobné predmety z vosku. Istotne nemohli chýbať ani 
spoločenské hry, ktoré si dorasťáci veľmi obľúbili. Mali sme pekný čas spolu večer pri 
ohni, kde sme spoločne spievali piesne. Pripravili sme aj cestu zamyslenia(rozhodnutia), 
kde mohli dorasťáci osobne premýšľať nad tým čo všetko pre nich Boh urobil. V 
predposledný deň sme sa boli prejsť na chvíľu do mesta. Navštívili sme Pastierske 
Múzeum v Liptovskom Hrádku. (os. 34) 

Konfideň Štôla 15.10.2011 

(N) Po stretnutí na Popradskej železničnej stanici sme sa vybrali na tajomnú cestu 
električkou na dopredu neznámu stanicu. Dve družstvá dostali po dve úlohy na cestu 
v električke. Našli na základe indícií Biblické miesta, ktoré sa vzťahovali k téme konfidňa. 
Po docestovaní do stanice Vyšné Hágy sme putovali do dedinky Štôla a riešili ďalšiu 
úlohu k téme odhalenia Božieho tajomstva. Po príchode do Štôly sme mali drobné 
občerstvenie, ktoré pre nás sčasti pripravili domáci konfirmandi. Potom sme sa 
presunuli do kostola, kde sme mali tému Odhalenie Božieho tajomstva na základe štúdia 
Desatora. Najskôr sme sa pozreli na riešenie troch úloh, ktoré nás voviedli do témy. 
K tomu sme mali premietnutú videoukážku. Po rozpoznaní Desatora ako odhalenia 
Božieho tajomstva a ochoty alebo neochoty človeka počúvať Boží zákon, sme sa 
otvorene pýtali každého z nás, či chceme počúvať Božie prikázania. Po presune do 
zborovej miestnosti sme si sprítomnili Desatoro vytvorením plagátu s výstrižkami 
z časopisov, ktoré definovali dnešné pohľady na Božie prikázania. (os. 23) 
 

Školiaci program pre pracovníkov s dorastom a mládežou 
(N) Počas školského roka sa nám podarilo zorganizovať niekoľko jednodňových alebo 
víkendových školiacich stretnutí. Boli zamerané na budovanie nový spolupracovníkov pre prácu 
s mládežou a dorastom a tiež na povzbudenie ostatných spolupracovníkov. Mali sme teologické 
témy, aj témy ktoré sa venovali praktickým otázkam. Snažili sme sa ísť aj k podstate nášho 
kresťanského života. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad termínov a náplne na stretnutí: 

Termín Miesto Náplň Počet 

14.1.2011 Poprad Biblické použitie reči 7 

18.2.2011 Švábovce Tematické štúdium o Lazárovi 8 

18.3.2011 Levoča Ako študovať Bibliu a príprava dorastu 16 

15.4.2011 Levoča Misijný dorast 6 

20.-21.5.2011 Veľký Slavkov Víkendovka o AV 1530, evanjeliu a evanjelizácii 5 



Termín Miesto Náplň Počet 

30.9.2011 Veľký Slavkov Kreatívne modlenie, úvod do služby dorastu 3 

27.10.2011 Veľký Slavkov Štúdium o Bohu Otcu 8 

25.11.2011 Veľký Slavkov Praktické štúdium o dorastových skupinách 5 

Návštevy mládeží a dorastov, spoločné mládeže 
(N) Na základe niektorých školiacich programov sme pomohli v dorastoch a mládežiach 
v niektorých zboroch. Tiež sme pripravili niektoré spoločné stretnutia mládeží na aktuálne 
témy. V nasledujúcej tabuľke je prehľad: 

Termín Miesto Téma Počet 

18.2.2011 Švábovce Dorast s témou Lazár 12 

18.3.2011 Levoča Dorast s témou o povolaní učeníkov 16 

15.4.2011 Levoča Dorast s témou o zlyhaní 14 

22.4.2011 Poprad Biblia, dôveryhodnosť 50 

2.9.2011 Poprad O novej tolerancii 52 

31.10.2011 Batizovce Reformácia, Všechsvätých, Helloween 43 

26.12.2011 Veľký Slavkov Zábava, alebo niečo viac 31 

Gitarový kurz 
(N) Pre troch záujemcov sme organizovali počas 6-tich týždňov v mesiacoch apríl a máj základný 
gitarový kurz. Účastníci sa naučili držanie základných akordov, jednoduché rytmy a doprovod 
mládežníckej piesne. Pre praktické použitie dostali dva výtlačky spevníkov Piesne mládeže 1 a 2. 

Darovanie krvi 
(N) V roku 2011 sme mali dva krát možnosť preukázať praktickú lásku pri darovaní krvi. Vybrali 
sme si dve obdobia, kedy vnímame nedostatok životodárnej tekutiny pred letom a pred 
Vianocami. V tabuľke je prehľad týchto dvoch darovaní krvi: 

Termín Názov Zamyslenie Počet 

1.7.2011 letná kvapka krvi Vyvýšenosť Kristova 11 

9.12.2011 adventná kvapka krvi Kráľovstvo Božie prichádza 11 

Pomoc a organizácia ďalších aktivít 

Divadlo Kúzlo Vianoc Veľký Slavkov 5.1.2011 
(N) S prosbou na cirkevný zbor Batizovce – Gerlachov sme usporiadali pre seniorát 
v mládežníckom centre prezentáciu vianočného muzikálu. Deti s mládežníckou skupinou nám 
dali nádhernú odpoveď na otázku: Čo je zmyslom Vianoc? (34) 

Účasť na Kirchentagu v Drážďanoch 1.-5.6.2011 
(S) Podieľali sme sa na organizovaní skupiny účastníkov z Tatranského seniorátu na Kirchentagu 
v Drážďanoch s témou: Kde je tvoj poklad? Organizovali sme autobusovú dopravu 
a starostlivosť o účastníkov v Nemecku. (41) 

Deň Tatranského seniorátu Gerlachov 15.9.2011 
(S) Podieľali sme sa na príprave a následne realizácii misijnej aktivity Tatranského seniorátu. 
Poslúžili sme v oblasti práce s deťmi a mládežou. Téma dňa bola: Zachránení v Kristu pre službu 
v cirkvi. (220) 



Miestne aktivity 

Práca s deťmi 
Týmto aktivitám sa venovala Alena Findrová. 

Vyučovanie náboženstva počas školského roka 2011 
(N)Počas roku 2011 sme zabezpečovali vyučovanie náboženstva na miestnej základnej škole. 
(os. 4) 

Dúhový karneval 7.3.2011 
(N) Deti boli všetci v maskách a dokonca aj mnohí dospeláci. Téma karnevalu bola: Hráme sa 
s dúhou na základe príbehu o Noáchovej arche. (os. 32) 

Predveľkonočné stretnutie detí 4.4.2011 
(N) Deti navštívil nemecký misionár Ulrich z organizácie oac-d. Porozprával misijný príbeh 
o hovoriacom papieri, ktorý ozrejmil kreslením na tabuľu. Potom sme sa s deťmi zahrali a naučili 
novú pieseň. (os. 21) 

Duchovné zaopatrovanie zboru 
(N) Mládežnícky farár Tatranského seniorátu Michal Findra bol poverený duchovným 
zaopatrovaním zboru vo Veľkom Slavkove. Zabezpečoval nedeľné bohoslužby a ostatné 
bohoslužobné úkony. Tiež vypomáhal v senioráte. Dohromady slúžil takto 101 krát. 

Správa o investíciách MEMC Ichthys v roku 2011 

Dokončenie WC pre exteriér 
V rámci budovy bolo dokončené WC samostatne prístupné z exteriéru MEMC. Toto WC bude 
slúžiť hlavne pre hráčov na multifunkčnom ihrisku. VO WC je predsienka a umývadlo. 

Dokončovanie hospodárskej časti 
Začali sa práce na dokončovaní hospodárskej časti centra, nad ktorou bolo v minulom roku 
urobené zateplenie stropu. Celkom bola dokončená garáž. V chodbe a miestnosti prípravy 
zemiakov bola urobená hrubá vakovka. 

Úprava exteriéru 
Za pomoci dobrovoľníckej činnosti mládežníkov sme realizovali drobné úpravy exteriéru. Pred 
hlavným vchodom bola dokončená dlažba oddychovej plochy. Pri ihrisku boli uložené 
zatrávňovacie dielce a následne urobené terénne úpravy. Okolo ihriska bola položená betónová 
vyplavovaná dlažba a osadené obrubníky. 
 
 
 

..................................................... 

Michal Findra 

Vo Veľkom Slavkove 29.2.2012 


